
 به نام خدا 

 های پایانی نیمسال جارینکات مهم در مورد آزمون 

ضمن عرض سالم خدمت دانشجویان گرامی و همکاران محترم و همچنین آرزوی سالمتی برای همه هموطنان، با توجه به وضعیت 

   an.ac.irhttps://azmoon.ardakموجود به اطالع می رساند امتحانات پایانی نیمسال جاری در سامانه آزمون مجازی به نشانی  

 برگزار می گردد. در این خصوص از دانشجویان گرامی تقاضا می شود نکات مهم زیر را مد نظر داشته باشند: 

 الف( پیش از آزمون 

 ( 428گزارش  )  توصیه اکید می شود دانشجویان محترم در اولین فرصت برنامه امتحانی خود را در سامانه گلستان -

 مشاهده نمایند و هرگونه ایراد یا مغایرت را به آموزش اطالع دهند.

الزم است دانشجویان محترم پیش از ایام امتحانات به سامانه آزمون مراجعه نموده و با نام کاربری و کلمه عبور خود  -

است هرگونه ایراد از وارد سامانه شوند و اطمینان حاصل نمایند که ایرادی در ورود به سامانه وجود ندارد. بدیهی  

 طریق تماس با کارشناسان آموزش قابل پیگیری است.  

به جا است دانشجویان گرامی پیش از آغاز آزمون هماهنگی الزم را با اعضای خانواده داشته باشند تا بتوانند در یک  -

 محیط آرام و مناسب در آزمون شرکت کنند. 

یار داشته باشند و توصیه می شود در صورت امکان، یک اتصال الزم است دانشجویان اتصال مناسب اینترنت در اخت -

 دیگر )مانند اینترنت تلفن همراه( به صورت پشتیبان برای مواقع اضطراری در دسترس باشد. 

ر دستگاه مورد استفاده در هنگام آزمون در دسترس باشد تا در صورت ژتجهیزات الزم به ویژه شار  می شود  توصیه -

 استفاده کرد. نیاز بتوان از آنها  

 

 ب( حین آزمون 

در سامانه درج شده است و توصیه می شود   )مانند زمان آزمون، تعدا سواالت و ...(   توضیحات الزم  در بسیاری از موارد -

 به دقت مطالعه نمایند.  این توضیحات رادانشجویان محترم قبل از آغاز امتحان 

مش و بدون با آراو    مانه متصل شوندپیش از آغاز آزمون به ساپانزده دقیقه  دست کم  دانشجویان  توصیه اکید می شود   -

 د. عجله آزمون را آغاز کنن 

دم شرکت به معنای غیبت امتحانی خواهد همانند آزمون های حضوری، شرکت دانشجو در آزمون الزامی است و ع -

 .شودی ر محاسبه معدل منظور مو د است منزله نمره صفر  در امتحان به غیر موجه بت یغ. طبق مقررات، بود

قرار داده    انیفاصله استاد درس را در جرالبدر صورت امکان  امتحان،    ی درصورت بروز هرگونه مشکل در هنگام برگزار -

 .اتخاذ گردد یمقتض  میادعا، تصم اثبات تا درصورت

کرده   هپاسخ ها را در سامانه ذخیرحتما اطمینان حاصل فرمایید که آزمون را به درستی به پایان رسانده اید و همه   -

 اید. شرکت در آزمون آزمایشی می تواند برای آشنایی با این موارد و اجتناب از اشتباهات احتمالی بسیار مفید باشد. 

 

 با آرزوی سالمتی و سر بلندی 

 مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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